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BUÉK – 2015 
Minden kedves TMTE Tagunknak és Tagvállalatunknak nagyon boldog, sikeres új esztendőt kíván a TMTE 

Vezetősége és Titkársága! 
 

I. Mit tervezünk 2015-ben? 
kivonatos munkaterv 

 

1. Fő célok 2015-ben: 
 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2014. október 14-én kelt 
határozatával E-000813/2014 nyilvántartásba vételi számon 
határozatlan időre megadta az engedélyt felnőttképzési 
tevékenységünk folytatására. Stratégiai feladatunk, hogy az 
engedélyezett képzések körét folyamatosan bővítsük és a 
felnőttképzési tevékenységet a megújított engedélynek 
megfelelően az új minőségpolitika és minőségirányítási rendszer 
alapján folytassuk. 
 

Folytatni kell a tagtoborzó munkát mind az egyéni, mind a jogi 
és pártoló tagok körében a pénzügyi stabilitás megteremtése 

érdekében. 
 

A szakmai munkában folytatni kell olyan kölcsönös előnyökön 
alapuló partnerségek megerősítését és bővítését, amelyek a 
TMTE önfenntartó működéséhez hozzájárulnak. 
 

Erősíteni kell a nemzetközi és hazai pályázatokba való 
bekapcsolódást és a részvételt eredményező forrásfeltáró és 
pályázati munkát. 
 

Folytatni kell a KKV-k innovációjának segítését a Nemzeti 
Technológiai Platform (TEXPLAT) megvalósítási tervében 
kidolgozott szakmai KFI programok alapján. A horizontális 
programok megvalósításában a TMTE-nek kezdeményező 
szerepet kell vállalni. 
 

2. A szervezeti működéssel összefüggő programok 
 

XLIV. TMTE Küldöttközgyűlés - szakmai kísérő programmal 
2015. május 
 

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése – kapcsolódva a TEXPLAT 
munkájához: 
 EU országok szakmai partnerszervezeteivel együttműködés 

erősítése  
 Részvétel az EURATEX információk feldolgozásában és 

közvetítésében 
 Részvétel 7 textilipari jogi tagvállalat bevonásával a SET 

projekt megvalósításában 
 

Szakmai érdekképviseleti munka:  
Partnerségek megerősítése és együttműködő partnerekkel közös 
fellépés: MKSZ, BKIK, VOSZ, KÁPB, M. Iparszövetség, szakmai 
szövetségek, klaszterek, stb. Motto: „Együtt erősebbek 
lehetünk” Tematikafelelős: TMTE Intéző Bizottság az MKSZ-
KÁPB, a többi érdekszövetség bevonásával 
 

3. Szakosztályi programok 
 

Textilvegyész és Kolorista szakosztály 
 Üzemlátogatás(ok) textilkikészítő cégekhez pl. Meritum Kft. 

Szombathely  
 Kihelyezett vezetőségi ülés(ek)  
 Részvétel az IFATCC munkájában  

 

Műszaki Textil Műhely programok (BKIK-val közös 
meghirdetéssel)  
 

26. Műszaki Textil Fórum: 1 napos üzemlátogatás és szakmai 
program, május  
Tervezett helyszín: egyeztetés alatt 
Téma: Textilanyagok újrahasznosítása - üzemlátogatással   
 

27. Műszaki Textil Fórum: 1 napos üzemlátogatás és szakmai 
program, november  
Tervezett helyszín: Dispomedicor Kft., Hajdúböszörmény 
Téma: Egészségügyi textíliák  
 

Ruházati Szakosztály 
A divatszakmát érintő programok  
Részvétel az INTERCOLOR Nemzetközi Konferencián, november 
23-24. Budapest 
 

Munka- és védőruházati Szakcsoport - Egyen- és formaruházati 
Szakcsoport (programjavaslatok egyeztetés alatt): 
- Közbeszerzési kerekasztal rendezvény  
 

BKIK Ipari Tagozat, Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztállyal és a 
BKIK Kézműipari Tagozat XVIII. Osztállyal közös ruhaipari 

programok:   
 

4. Határmenti kapcsolatépítő program: Fashion Week - Novi Sad 
- fiatal tervezők bemutatkozása és kapcsolatépítés a szerbiai 
Textilipari Kamara képviselőivel - Közös program a Kézműipari 
Tagozattal (2 nap, április)  
 

Szakmai Nap a Techtextil és Texprocess - Nemzetközi Műszaki 
Textil és Konfekcióipari Kiállítás tapasztalatairól (1/2 nap, június) 
 

Fashion Week - Bécs – csoportos látogatás a BKIK Kézműipari 
Tagozattal közösen (1 nap, szeptember)  
 

5. Határmenti kapcsolatépítő program: Tanulmányút 
Kolozsvárra és a környékén található ruhaipari üzemekbe, 
kamarai találkozóval egybekötve.  
 

Minőségügyi Törzsasztal   
Beszállítói (autóipari) jó gyakorlatok – textil- és ruhaipari 
vállalkozásoknak  
Együttműködve a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)  
 

Ipargazdasági szakosztály   
Részvétel a TEXPLAT horizontális programok szervezésében  
 

Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály  
Szakosztályi előadások, részvétel a Szellemi Örökségünk 
bizottság munkájában 
Szakosztály klubnapok felkért előadókkal, esetenként 
üzemlátogatással   
 

Fiatalok Fóruma – a szervezet megújítása szükséges, amelyet a 
közép és felsőfokú szakképző helyek diákjaira, hallgatóira 
alapozva célszerű szervezni az ottani oktatók és egyesületi 35 
év alatti fiatalok bevonásával!  
 

4. Együttműködéssel megvalósuló szakmai rendezvények  
 

Közös akciók a BKIK Textil és Ruhaipari Szakmai Osztályával  
(egyes rendezvényei a Ruházati szakosztály, a Műszaki Textil 
Műhely és a külföldi tanulmányutak programjaihoz vannak 
sorolva (lásd ott).    
 

További BKIK témák: 
- Szakmunkás képzés és felnőttképzés helyzete a textiliparban 

(½ napos fórum) 
- BKIK Kamarai Napok 2015 program: Galéria kiállítás és 

Konferencia szervezése.   
 Téma: alapanyagok és termékek palettája Magyarországon 

és a környező országokban (Közös rendezvény a BKIK 
Kézműipari Tagozattal) 

- A magyar textil- és ruhaipar képviselete a textil- és ruhaipar 
európai szövetségében, az Euratex-ben. Kapcsolattartás és 
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az Euratex érdekvédelmi tevékenységének támogatása a 
magyar vállalkozások érdekében.  

 Együttműködő partnerek: Magyar Könnyűipari Szövetség–
TMTE-BKIK    

- A BKIK honlap on-line hírek rovatának folyamatos frissítése 
a BKIK Ipari Tagozat Textil-és Ruhaipari Szakmai Osztály 
rendezvényeinek beszámolóival és híreivel.  

 

Együttműködés az INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottsággal  
2015. évi budapesti INTERCOLOR Színbizottsági ülés és 
Nemzetközi konferencia előkészítése (a Design Terminál és a 
Magyar Formatervezési Tanács szakmai támogatásával) 
 

Együttműködés a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA)  
Téma: Közös program a Magyarországon működő járműipari, 
gépipari és elektronikai cégek részére beszállítási lehetőségek 
felkutatása ill. ezen cégek továbbképzése annak érdekében, 
hogy megfeleljenek az autógyárak és ezek elsőkörös beszállítói 
magas minőségi elvárásainak  
 

Textiltisztító Egyesüléssel közös program  
Részvétel a Textiltisztítók 2015. év Szakmai Konferenciáján  
 

Kapcsolatfelvétel a TMTE külföldi társszerveivel 
Közös programok aktualitás szerint  
 

5. Nemzetközi konferencia  
INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottság ülésével kibővített 
Nemzetközi Konferencia – 2015. november 23-24. Budapest   
Társszervezők: Design Terminál és a Magyar Formatervezési 
Tanács 
 

6. Külföldi tanulmányutak 
 Techtextil-Texprocess – Frankfurt – csoportos út, 2015. 

május 5-7. (4 nap, 3 éjszaka)   
 ITMA - Nemzetközi Textilipari Gépkiállítás - Milano november 

12-19. csoportos út (4 nap 3 éjszaka)  
 4. Határmenti kapcsolatépítő program: Fashion Week - Novi 

Sad - fiatal tervezők bemutatkozása és kapcsolatépítés a 
szerbiai Textilipari Kamara képviselőivel - Közös program a 
BKIK Kézműipari Tagozattal (2 nap, április)  

 5. Határmenti kapcsolatépítő program: Tanulmányút 
Kolozsvárra és a környékén található ruhaipari üzemekbe, 
kamarai találkozóval egybekötve. Kb. 20 fő autóbuszos (3 
nap, október) – (BKIK) 

 

7. Szaklapok, kiadványok 
 Magyar Textiltechnika – online szaklap megjelentetése évi 4 

számban  
 TMTE híradó (Textilvilág) megjelentetése  

 

8. Nemzeti Technológiai Platform célok és programok 
 Kapcsolódás az Európai Textilipari Platform (ETP) és a 

Nemzeti Innovációs Hivatal projektgeneráló lehetőségeihez 
 Az Euratex által koordinált „Save Energy in Textiles SMEs” 

(SET) project megvalósítása 7 textilipari jogi tagvállalat 
bevonásával 

 Szaktanácsadás szakértői szolgáltatás (megbízásos 
formában)  
 Műszaki, technológiai, fogyasztóvédelmi, jogi 

szaktanácsadás a vállalkozásoktól érkező igények alapján 
szolgáltatási jelleggel  

 Ruhaipari rendszerszervezés és komplex 
gyártásszervezés 

 Együttműködések szervezése: hálózatok, klaszterek 
munkájának segítése, ipar és a tervezők együttműködésének 
szervezése, kapcsolatok fejlesztése a K+F szférával és a 
hazai és nemzetközi technológiai platformokkal 

 

9. Felnőttképzés 
 

Képzésfejlesztési célok 
1. 2015-től indítjuk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által E-

000813/2014 nyilvántartásba vételi számon engedélyezett új 
felnőttképzési tevékenységet.  

2. 2015-ben értékelni kell a kitűzött minőségcélokat és 
önértékelést kell végezni a minőségirányítási kézikönyv 
alapján.  

3. Tagként részt veszünk a megújult formában működő 
Felnőttképzők Szövetsége munkájában, hasznosítjuk a 
kapott információkat.    

4. Segítjük ESCO programban (European Skills/Competences, 
Qualifications and Occupations = Európai 
Készségek/Kompetenciák, Képesítések és Foglalkozások 
Európai Osztályozási Rendszere) résztvevő magyar szakértők 
szakmai munkáját a projekt sikeres megvalósítása 
érdekében 

5. A textil, a ruházati és a textiltisztító ipari vállalkozások 
képzési igényének figyelembevételével folytatjuk a képzések 
tematikafejlesztését. 

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) által eddig 
engedélyezett képzések és azok nyilvántartási száma: 
 

„B” képzési körben - szakmai képzés  
E-000813/2014/B001 - Minőségellenőrők képzése magas 
színvonalú felsőruházati termékek ellenőrzése az EU előírások 
szerint   
 

„D” képzési körben - egyéb képzés  
E-00813/2014/D001 Az egyéni védőeszközök műszaki 
követelményei, kiválasztásuk szempontjai, forgalomba 
hozataluk és alkalmazásuk szabályai 
 

E-000813/2014/D002 Szalagvezetők tréningje 
 

Várható OKJ-képzés 
 

„A” típusú képzési körben - OKJ szakmai képzés 
OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező szakképzés  
(az új képzési program szakértői jóváhagyása folyamatban van) 
 

Ezúton hívjuk fel a vállalkozások, jogi tagvállalatok figyelmét 
arra, hogy amennyiben a jövőben munkavállalóik szakmai 
képzését, továbbképzését tervezik és azt pályázati támogatásból 
kívánják megvalósítani, Egyesületünk újonnan engedélyeztetett 
képzései un. “támogatásból megvalósítható képzés”-nek 
minősülnek. Kérjük, számoljanak ezzel a lehetőséggel, és az 
ajánlatok kérésnél vegyék igénybe a TMTE-t is. 
 

A munkatervi programok megvalósításának részleteiről a 
www.tmte.hu honlapon lehet folyamatosan tájékozódni. 
 

 

II. Január-februári események 
 

Minőségirányítási vezető auditor képzés (IRCA) 
 A tanfolyam az AFNOR Groupe (UK) által 

engedélyezett. (A17019) 
 

A tematika eleget tesz az IRCA által az „ISO 9001:2008 
auditori tanfolyam bejegyzési követelményeiben” szereplő 

előírásoknak. 
 

Időpont: 2015. február 9., 10., 11., 12., 13. 
 

Helyszín: OKISz Székház, 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
IV. emelet TMTE tárgyaló 

 
További részletekért kérjük, érdeklődjön a TMTE Titkárságán  
(36 1 201 8782, titkarsag@tmte.hu) 

 
 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning 

A modelltervezés alapjára épülő  
bővített számítógépes tematika:  

Vektorgrafikus program kezelése   
Gyártmányrajz és metszetábrák készítése számítógéppel   

Modellezés-szériázás - terítékrajz-készítés (CAD) módszerei  
 

Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari 
szakembereknek, vállalkozásoknak  

 
A tréninget ajánljuk: 
- modelltervezőknek, 
- szerkesztőknek, 
- ruhaipari szakképzésben résztvevő oktatóknak,  
- minden szakembereknek, aki a női és férfiruha 

szerkesztés-modellezésben jártasságot kíván szerezni vagy 
azt magasabb szakmai színvonalon kívánja elsajátítani. 

http://www.tmte.hu/
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Megszerezhető ismeretek, készségek: 

- A résztvevők megismerik a modellszerkesztés alapját és 
gyakorlatot szereznek különböző alapszabásmintáinak 
kialakításában. 

- Képessé válnak egyedi méretű női vagy férfiruhák 
szabásmintáinak kialakítására divatrajzok vagy fotók 
alapján különböző méretekben,  

- A résztvevők megismerik a számítógéppel támogatott 

(vektorgrafikus), szerkesztés, gyártmányrajz és 
metszetábra készítés modellezés-szériázás - 
terítékrajz-készítés (CAD) módszereit és rendszereit 

- A képzés alapot ad a női, illetve férfiruha szerkesztő-
modellező, szériázó munkakör betöltéséhez szükséges 
követelményeknek az Európában általánosan használt 
módszer szerint 

 
tréning modulok:  
1. Szerkesztés vektorgrafikus rendszerrel.  
2. Modellezés vektorgrafikus rendszerrel.  
3. Szériázás számítógéppel.  
4. Saját profilnak megfelelő dokumentációkészítés 
A modulokon belül, a témakörök és dátumok a jelentkezők 

igényéhez igazítva, megbeszélés alapján változtathatók! 
 

Időpont: 2015. február 6-7., 13-14., 20-21., 27-28., péntek-
szombati napok, pénteken 09.00-17.00 óráig, szombaton 09-14 
óráig. 
 

A tanfolyam indulásához minimum 8 jelentkező és saját laptop 
szükséges.  
 

Helyszín: OKISz Székház, 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
IV. emelet TMTE tárgyaló 

Előadók: Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Szabó 
Orsolya 

 

A trégingen való részvételről a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület igazolást állít ki.  
 

Részvételi díj: TMTE tag: 90.000 Ft/fő+ÁFA 
 Nem tagok: 110.000 Ft/fő +ÁFA 
Magánszemély, illetve egyéni vállalkozó részére részletfizetési 
(max. 3 részlet) lehetőséget biztosítunk. 
 
Jelentkezési határidő: 2015. január 26. 
 

Jelentkezés:  
Jelentkezési lappal, mely letölthető a www.tmte.hu honlapról 
vagy kérhető a TMTE Titkárságán. A jelentkezési lapot kérjük, 
faxon vagy e-mailben eljuttatni az alábbi elérhetőségek 
egyikére: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. Tel./Fax (1) 201-
8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu 
 
Igényfelmérés szakmai tanulmányutakra – irány 

Frankfurt és Milano 
 
 Techtextil – Texprocess Kiállítás - 2015. május 4-7. 

Frankfurt  
 A TECHTEXTIL több éves hagyományokra visszatekintő, a 

műszaki textíliák és a nemszőtt textíliák nemzetközi 
szakvására, míg a Texprocess a Messe Frankfurt újabb 
szakmai kiállítása, idén harmadik alkalommal kerül 
megrendezésre. Célcsoportja a konfekcióipar, beleértve mind 
a ruhaipart, mind pedig a lakástextil- és műszaki konfekció 
területét is.  

  
 A TMTE csoportos utat szervez (4nap, 3 éjszaka), három és 

négy csillagos szállodai elhelyezéssel, reggeli ellátással. A 
részletes programtervezet 2015.január 20-tól megtekinthető 
a www.tmte.hu honlapon és ajánlatunkat megküldjük 
közvetlenül is az egyéni és jogi tagoknak. A jelentkezési 
határidő 2015. február vége. 

  
 A csoportos út résztvevői számára szakmai kísérőprogram 

(külföldi céglátogatás) szervezése is folyamatban van. 
Kérjük az érdeklődő szakembereket és cégeket, hogy 
részvételi szándékukat mielőbb jelezzék a TMTE Titkárságon, 
kapcsolattartó: Szemerédy Andrea szervező titkár,  
telefon: 36 1 201 8782, e-mail: szemeredy@tmte.hu 

 
 ITMA – Milano – 2015. november 12-19.      

 A TMTE csoportos utat szervez erre a kiállításra is, A 
részletes programtervezet 2015. február-március hónapban 
megjelentetjük a www.tmte.hu honlapon és ajánlatunkat 
megküldjük közvetlenül is az egyéni és jogi tagoknak. Kérjük 
az érdeklődő szakembereket és cégeket, hogy részvételi 
szándékukat mielőbb jelezzék a TMTE Titkárságon, 
kapcsolattartó: Szemerédy Andrea szervező titkár,  
telefon: 36 1 201 8782, e-mail: szemeredy@tmte.hu 

 

III. További hírek 
 

Szemerédy Andrea a TMTE új szervező titkára  
 
2015-től a TMTE szervezőtitkári teendőit Szemerédy Andrea, 
ruhaipari mérnök látja el, aki sokéves munkatapasztalattal 
rendelkezik a védőruházati technológiafejlesztés területén. 
Feladata a TMTE 2015. évi munka- és pénzügyi tervében 
szereplő rendezvények, szakmai tanulmányutak és egyéb 
projektek menedzselése annak érdekében, hogy az akciók minél 
eredményesebbek legyenek. 
 
Újabb sikeres védőeszköz tanfolyam 
 
A TMTE 2014. október 21. és november 25. között újabb – 
ezúttal térítéses – képzést bonyolított le. A tanfolyam „Az egyéni 
védőeszközök műszaki követelményei, kiválasztásuk 
szempontjai, forgalomba hozataluk és alkalmazásuk szabályai” 
címmel került meghirdetésre, továbbá az „Ami még – a korábbi 
- az egyéni védőeszközök tanfolyam tematikájából kimaradt” 
kiegészítéssel fórumra került sor. 
 
Az eredeti tematika csak a védőruhák, a kézvédő eszközök és a 
lábvédő eszközök meghatározott körére terjedt ki, ezért fej-, arc 
és szem-, hallás- és légzésvédelem is szerepelt ebben a 
programban. 
 
Az első képzési napon a résztvevők tájékoztatást kaptak a 
termékbiztonság európai uniós szabályozásáról, a horizontális és 
a termék-specifikus jogszabályok szerepéről. Ezt követően még 
három előadás hangzott el. A szabványosítási alapfogalmakkal, 
továbbá a védőruhák, a védőkesztyűk és a lábvédő eszközök 
általános követelményeit tartalmazó szabványokkal, valamint a 

jó láthatóságú védőruhák követelményeivel ismerkedtek meg a 
hallgatók. A második tanfolyami napon a mechanikai hatások 
elleni valamint a hideg és az eső elleni védőeszközökről, a 
harmadik képzési napon a vegyszerek elleni védőeszközök 
követelményeiről esett szó. A negyedik alkalommal a hő és a 
láng, valamint az elektromosság okozta kockázatok elleni 
védőeszközök kerültek ismertetésre. Az ötödik képzési napon a 
megfelelő védőeszközök kiválasztásának szempontjairól, a 
korszerű védőruházati alapanyagokról, a megfelelő védőeszköz 
kiválasztásához elengedhetetlen a kockázat értékelésről, az 
egyéni védőeszközök használatának jogi szabályozásáról, a 
forgalmazás és használat hatósági ellenőrzéséről esett szó. A 
fórumon a fej-, arc és szem-, hallás- és légzésvédelem (szűrő 
típusú eszközök) képezte az előadások tárgyát. 
 
A hallgatók eredményes tesztmegoldásai alapján egyértelműen 
sikeres volt az újabb tanfolyam, amelyen az időközbeni 
szabvány- és egyéb változások is a képzés során elhangzottak. 
 
Magyar-kínai szakember-találkozó  
 
2014. december 4-én az Ázsia Centerben a CBTC (China Grand 
Trade Center) kínai textil- és textilruházati szakemberek 
számára fórumot rendezett. A Zhulong International Grouptól 
érkező vállalati vezetők és munkatársak elsősorban a magyar 
piacon érvényes termékforgalmazási szabályok iránt 
érdeklődtek. 
 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) 
képviseletében Kutasi Csaba tartott ismertetőt „A textil- és 
textilruházati termékek főbb forgalomba hozatali szabályai” 

http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
mailto:szemeredy@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
mailto:szemeredy@tmte.hu
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A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

havonta megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

TMTE 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 

 

 

címmel. A konszekutív tolmácsolás az előadás közbeni 
konzultációkra is kedvező lehetőséget biztosított. 
 
A Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) elnöke, Tomor János a 
hazai textil- és textilruházati ipar helyzetéről adott 
tájékoztatást. Továbbá elmondta, hogy ameddig a TMTE – 
többek között - az ipar tudásbázisát gondozza, addig az MKSZ a 
gyártókat fogja össze, lobbyzást végez és érdekképviseleti 

tevékenységet is ellát. A két szervezet közösen vesz részt EU-s 
projektekben. 
 
A kínai delegáció vezetője röviden beszámolt arról, hogy ők 
Kínában 235 vállalatot tömörítve működtetnek egy miénkhez 
hasonló egyesületet. Elmondta, hogy a jövőben Magyarországra 
kívánnak exportálni, ezért fontos számukra a forgalmazással 
kapcsolatos információk összegyűjtése. Külön köszönték a TMTE 
által összeállított forgalmazással kapcsolatos összefoglalót, 
amelyet a CBTC jóvoltából kínai nyelven megkaptak. Távlati 
célként szerepel, hogy kínai cégeket hazákban 
bejegyeztessenek.  

 
2014. II. félévben kitüntetettek 

 
Magyar Gazdaságért Díjban részesült Somlyai Árpádné 
 
A gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató 
tevékenység, vagy életmű elismeréséért Magyar Gazdaságért 
Díj kitüntetésben részesített 9 főt Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, 2014. október 23-a alkalmából. Az 
egyik kitüntetett Somlyai Árpádné, a Kunszöv Kft. ügyvezető 
igazgatója, aki kiváló gazdaságszervezői munkájáért, 
munkahelyteremtő beruházásokért, a gazdaság érdekében 
végzett kimagasló tevékenységért részesült elismerésben. 
 
A Kunszöv Kft. jelenleg női divat- és sportruházat gyártással 
foglalkozik. 1948-ban hozták létre az akkori Cipőipari 
Szövetkezetet, ebből jött létre a Kunszöv Kft. A ruhaipari 
vállalkozás 66 éve jogfolytonosan, mindig jogutódlással 
működik, 1995-ben alakultak Kft.-vé. A cég a kitüntetett 
vezetésével a rendszerváltás után is talpon maradt, ma már 
világhírű divatcégekkel vannak üzleti kapcsolatban. A három 
telephelyen (Kisújszálláson, Fegyverneken és Ecsegfalván) több 
mint 200 fő készíti a cég termékeit, továbbá nagyszámú 
alvállalkozónak adnak munkát a térségben. Somlyai Árpádné 36 
éve dolgozik a Kunszöv Kft.-nél, vezetése alatt folyamatosan 
fejlődnek az üzemek, többek között a termelésirányítást COMM 
(vonalkódos gyártásfigyelő és irányító rendszer) segíti. 
 
A kitüntetett nemcsak kiváló gazdasági szakember, hanem a 
kisújszállási kulturális és sportélet fő támogatója. Dolgozói 
egészségének és jó mentális közérzetének védelme érdekében 
is sikerrel pályázott az általa vezetett cég a különböző 
kapcsolatos projektekben való részvételre. A kitüntetett a 

Magyar Gazdaságért Díjat a textilruházati szakma méltó 
elismerésének is tartja. Fő feladatának tartja a szakma 
presztízsének visszaállítását, az utánpótlás hosszú távú 
biztosítását, amelyhez a korszerű (energiatakarékos, 
ergonómiailag optimális gépek) és kulturált munkahely 
elengedhetetlen. 
 
Őszinte tisztelettel gratulálunk Somlyai Árpádnénak a magas 
elismeréshez, eredményes éveket kívánunk további 
munkájához. 
 
Dr. Medgyessy Ildikó kamarai kitüntetése 
 
A Kamarai Napok záróeseményeként 2014. október 7-én 
tartotta LVI. Ünnepi Küldöttgyűlését a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKIK) a Krisztina körúti székház Széchenyi 
termében. Ennek során a BKIK a kiváló teljesítményt nyújtókat 
elismerésekkel jutalmazta. A kamarai közéletben kiemelkedő 
munkájáért - Szatmáry Kristóftól, a BKIK elnökétől - oklevelet 
vett át többek között dr. Medgyessy Ildikó. A kitüntetett 1993 
óta az Elegant Design Zrt elnök-vezérigazgatója.  
 
Dr. Medgyessy Ildikó a BKIK I. Osztály Ipar, Ipari kutatás, 
Tervezés, Szolgáltatás Osztálya - Textil-és Ruhaipari Szakmai 
Osztályának elnöke. A Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület Intéző bizottságának 8 éve tagja. Eredményesen 

tevékenykedik a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarával 
történő együttműködés hatékonyan működtetése érdekében is. 
Nagy szerepet vállal abban, hogy a határ menti vállalkozásokkal 
– többek között szakmai tapasztalatcsere utazások 
szervezésével - bővüljön a kapcsolat. A kitüntetéshez 
gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk! 
 

MEGJELENT! 
A varrógép használata 

Horváth László varrógépműszerész 
 
A varrógép használata című könyvnek a megírásában az 
vezetett, hogy segítsek az olyan embereknek, akik most fedezik 
fel a varrás világát, és a varrógép használata és működése még 
homályos számukra.  
 
A varrógépek használatának könnyű megértése a könyv 
mozgatórugója. 
 
Ha nem ismerjük a varrógép, és egyes szerkezeti elemeinek 
működési elvét, akkor még esélyünk sincs arra, hogy a varrás 
menete közben fellépő változásokból, felismerjük azt, hogy ha 
nem állunk meg a varrással, akkor a gép meghibásodhat. 
Továbbá, a kisebb hibákat sem tudjuk orvosolni, mert nem 
tudjuk, hogy mit nézzünk, hová nyúljunk. 
 
Valamint, úgy gondolom, hogy olyanoknak is sok segítséget 
nyújthat ez a könyv, akik képzett szakemberek a ruhaiparban. 
Mivel sok olyan ismeretet, tudást talál ebben a műben, ami az 
elfeledett tanulmányait feleleveníti. 
 
Ebből a könyvből megtudhatja: 
- huroköltés és láncöltés jellemzői 
- huroköltés képzésének fázisai 
- láncöltés képzésének fázisai 
- fedőzés jellemzői 
- szegővarró- és biztonsági varratot készítő gépek 

(interlock) működési elve,   öltésképzésük 
- varrógép öltésképzésében résztvevő alkatrészek, és 

működésük 
- varrógépek kisegítő szerkezetei 
- karbantartás fontossága 
- varrást segítő technikák 
- hibajelenségek 
 
A könyv adatai: 
- A/4-es álló. 

- Kemény-táblás borítóval. 
- Cérnafűzött gerinccel, hogy jól bírja a sok lapozgatást. 
- 120 oldal, végig színes fotókkal és rajzokkal. 
- 267 fotóval és 12 rajzzal illusztrálva. 
- 150g-os matt műnyomó a belső oldalak. 
- Súlya 81,4 dkg. 
 
Hogy miért jó önnek ez a könyv? 
Mert olyan gyakorlati információ birtokába kerül, ami 
megkönnyíti a munkáját. Valamint nem kell sokat törnie a fejét, 
hogy mi lehet a hiba, mert a könyvön keresztül sok hibát 
elháríthat, ill. megelőzhet. 
 
Hogy miért éri meg, hogy megvegye ezt a könyvet? 
Ha a  könyvben leírt útmutatásokat megfogadja, nem követ el 
olyan meggondolatlan hibákat, akár még tudatlanul is, amely a 
gép olyan meghibásodásához vezethet, ami több tízezer forintos 
költséggel járhat. 
 
A hiánypótló könyv megrendelhető a TMTE Titkárságán, a 
kedvezményes fogyasztói ára: 
TMTE Tagoknak: 1-19db-ig: 11 590 Ft; 20db-tól: 10 145 Ft 
Nem tagoknak: 12.025,-Ft/db 
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Aktuális rendezvények 
 

TEXTIL- és RUHAIPARI SZAKMAI FÓRUM 
Fókuszban: EKAER, új pályázatok, hitel, 

energiahatékonyság 
2015. május 20. OKISZ Székház 

 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt 2015. május 20-án (szerda) 9 
órától a TMTE XLIV. Küldöttközgyűlése alkalmából rendezett 
TEXTIL- és RUHAIPARI SZAKMAI FÓRUM-ra, amelyen a textil-, 
ruha- és textiltisztító ipari vállalkozásokat érintő 
témákban tartanak konzultációval egybekötött előadást a 
felkért előadók.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60). 

fszt. Baross terem 
 

P r o g r a m: 
 

08.30 - 09.00 Regisztráció 
 

09.00 - 09.05 Megnyitó - Dr. Pataki Pál – TMTE elnök 
 

09.05 - 09.40 Az elektronikus árukövető rendszer 
(EKAER) tapasztalatai 

 Dr. Kovács Ferenc okl. adószakértő 
 Kérdések, hozzászólások 
 

09.40 - 10.10 Európai együttműködések irányai és 
lehetőségei a H2020 NMBP programjában (a 
korszerű anyagok és a nanotechnológiák, és a 
korszerű feldolgozóipar területein). 

 Mokry Zsuzsa – a H2020 NMBP PC képviselője - 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

 Kérdések, hozzászólások  
 

10.10 - 10.30  Kávészünet 
 

10.30 - 11.20 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program (GINOP) pályázatai KKV-k részére 

 Berecz Balázs – Magyar Pénzhíd Pályázatíró Kft. 
 Kérdések, hozzászólások 
 

11.20 - 12.00 Hogyan segíti a vállalkozásokat a 
Növekedési Hitelprogram? 

 Vonnák Balázs  - MNB pénzügyi rendszer 
elemzéséért felelős igazgató 

 Kérdések, hozzászólások 
 

12.00 - 12.30 Energiahatékonyság a textilipari 
üzemekben – a SET projekt alkalmazása a 
hazai kis- és középvállalkozásoknál 

 Szabó Rudolf –SET projekt szakértő - TMTE  
 Kérdések, hozzászólások 
 

12.30 - 13.30 Büféebéd, közgyűlési küldöttek, meghívottak 
regisztrálása 

 

13.30 - TMTE XLIV. Küldöttközgyűlés 
 

A szakmai kísérőprogram részvételi díja: 
A TMTE Közgyűlés küldöttei és nyugdíjas tagjai számára 
ingyenes, de a szervezés érdekében regisztrációhoz kötött 
 

TMTE tagoknak: 5.000 Ft/fő + ÁFA 
Nem tagoknak: 8.000 Ft/fő + ÁFA 
 

Jelentkezés, regisztráció: A jelentkezési lappal, mely letölthető a 
www.tmte.hu honlapról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. A 
jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a 
TMTE Titkárságára (Tel/Fax (1) 201-8782, e-mail: 
titkarsag@tmte.hu). 
Jelentkezési határidő: 2015. május 15.  

M E G H Í V Ó 
A TMTE XLIV. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE 

2015. május 20. (szerda) 13.30 óra 
 

Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60). 
fszt. Baross terem 

 

Napirend:  
1. Elnöki megnyitó – Dr. Pataki Pál 
 Szellemi Örökség emlékalbum bővítése 
2. A Közgyűlés szavazatszámláló bizottságának és jegyzőkönyv 

hitelesítőinek megválasztása 
3. A 2014. évi közhasznúsági beszámoló szóbeli kiegészítése 

megvitatása  
 Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár 
4. Az Ellenőrző bizottság jelentésének kiegészítése, elfogadása 
 Dr. Szoboszlai Attila, EB tagja 
5. Hozzászólások, a 2014. évi közhasznúsági beszámoló 

elfogadása, szavazás 
6. A 2015 évi munkaterv, pénzügyi terv megvitatása és 

elfogadása, szavazás 
 Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár  
7. Egyéb aktuális ügyek és a Küldöttek, Meghívottak részéről 

felvetődő témák 
 

Amennyiben a Közgyűlés nem lenne határozatképes, a XLIV. 
Küldöttközgyűlést változatlan napirenddel ugyanazon a napon 
14.00 órakor ismételten összehívásra kerül. 
 

Jelentkezés, regisztráció: A jelentkezési lappal, mely letölthető a 
www.tmte.hu honlapról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. A 
jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a 
TMTE Titkárságára (Tel/Fax (1) 201-8782, e-mail: 
titkarsag@tmte.hu). 
Jelentkezési határidő: 2015. május 18.  
 

* * * 
 

EVE szakmai rendezvénysorozat  
2015 ősz 

 

Az egyéni védőeszközök műszaki követelményeiről, 

kiválasztásuk szempontjairól, forgalomba hozataluk és 
alkalmazásuk szabályairól 

 

Az év második felében ismételten megrendezésre kerülő, 
(aktualizált) Egyéni Védőeszközökkel kapcsolatos 
rendezvénysorozat, hat szakmai nap keretén belül fog 
lehetőséget biztosítani a munkavédelmi eszközöket gyártók-
fejlesztők, forgalmazók, megrendelők, alkalmazók és az azokat 
használók részére, hogy megismerkedhessenek az aktuális 
témához kapcsolódó jogszabályokkal, szabványokkal, 
előírásokkal, amelyek a védőeszközök forgalomba hozatalának 
és használatának szabályait, valamint a műszaki 

követelményeket tartalmazzák. 
 

A képzésre való előzetes jelentkezési lap letölthető a TMTE 
weboldaláról (www.tmte.hu) vagy kérje Titkárságunkon 
(tel: (1) 201 8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu). 
 

 

* * * 
 

MIT VÁR EL AZ ÚJ ISO 9001:2015 SZABVÁNY? 
Kockázatalapú és folyamatcentrikus gondolkodás a gyakorlatban 

Minőségügyi Törzsasztal rendezvényre 
 

Várjuk kedves partnereink jelentkezését, a 2015. június 9-re 
tervezett rendezvényünkre, ahol válaszokat kaphatnak a - 
délután folyamán – az új ISO 9001:2015-ös szabványt érintő 
kérdéseikre. A rendezvény további szakmai témáiról a 
www.tmte.hu honlapon tájékozódhatnak. 

http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
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Tájékoztató  
„A VEZETÉS INTEGRÁLT FELFOGÁSBAN” 

címmel megalakuló ruhaipari klubról 
 

A TMTE az ágazati szakmai felnőttképzések, OKJ-s tanfolyamok, 
továbbképző rendezvények vállalásával és szervezésével 
folyamatosan és hangsúlyosan kíván hozzájárulni a mikro-, kis- 
és középvállalkozások szakember utánpótlásának biztosításához, 
különböző szintű önképzésükhöz.  Ezen összetett 
program bővítéseként a ruhaipari szakemberek számára 
javaslunk egy új ismeretbővítő, interaktív fórumot. 
Egyesületünk Ruházati Szakosztályának vezetőségi 
kezdeményezésével szakmai klubot indítunk a ruhaipari 
vállalkozások szakembereinek érdeklődésére alapozva és 
közreműködésükre számítva.   
 

A szakmai klub célkitűzése:  
 kitekintés a nemzetgazdasági folyamatokra ágazati 

összefüggésben,  
 interaktív módon segíteni a vállalkozások rendszerszemléletű 

szakmai gondolkodását,   
 megoldásokat bemutatni arra, hogy a szakmai 

gyengeségeink/erősségeink milyen kitörési pontokat, 
elérhető érdekeltségeket tesznek lehetővé,  

 milyen feltételrendszerrel és szerkezeti felépítéssel érhető el, 
illetve tartható meg a vállalkozások versenyképessége, 
stabilitása, 

 interaktív szakmai tapasztalatcsere és információközvetítés.  
A havi rendszerességgel meghirdetett klubnapok 2015. 
júniusától indulnak, a klub szakmai szerkesztője, az előadási 
témák felelőse és a konzultációk levezetője: Ihász József 
ruhaipari szaktanácsadó. A klub szervezője a TMTE Titkársága.  
 

A klubnapokat a TMTE székhelyén (Bp. 1146, Thököly út 
58-60. IV. emelet) tartjuk 10-14 óra között, a klubnapok 
minden alkalommal két kb. 45 perces előadásból és interaktív 
konzultációból állnak. 
 

Az első klubnap időpontja: 2015. június 11. (csütörtök) 10 óra 
 

Konzultációs témák ezen a klubnapon:  
 A VEZETÉS integrált felfogásban  
 Mit jelent a rendszerszemléletűség?  

Témavezető: Ihász József, ruhaipari szaktanácsadó 
 

Várjuk a ruhaipari gyártó cégek mikro, kis- és közepes méretű 
vállalkozások vezetőit, vezetési-irányítási ismeretekkel, 
kompetenciákkal rendelkező szakembereit, kezdő 
vállalkozókat. 
 

A klubfoglalkozásokon való részvétel díja: 
 TMTE tagoknak: 5000 Ft/fő + ÁFA 
 Nem tagoknak: 10.000 Ft/fő + ÁFA 

 

Jelentkezés, regisztráció: A jelentkezési lappal, mely 
letölthető a www.tmte.hu honlapról vagy kérhető a TMTE 
Titkárságán. Kapcsolattartó: Lakatosné Győri Katalin tel: 06 30 
238 3979 program koordinátor. 
Jelentkezési határidő: 2015. május 31. 

Fogyasztóvédelmi és Versenyjogi Konzultációs Nap 
a kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység megváltozott 

jogi szabályozásának gyakorlati kérdéseiről    
2015. június 16. - 13.00 óra   

 
BONUSZ-AJÁNLAT: TÁVOKTATÓ CD – KEDVEZMÉNNYEL  

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ezúton meghívja 

a textil-, ruha- és textiltisztító ipari vállalkozások vezetőit, a 
termékek és szolgáltatások minőségéért felelős 
gyártó/kereskedő/forgalmazó tevékenységet végző 
szakembereket egy konzultációra a fogyasztóvédelmi és a 
versenyjogi szabályozások terén bekövetkezett változásokról.  
 
A rendezvény célja, hogy a résztvevők naprakész 
információkhoz jussanak, interaktív konzultáció keretében 
választ kapjanak minden témához kapcsolódó, gyakorlatban 
felmerülő kérdésükre, megelőzzék és elkerüljék a szankciókat. 
 
A KONZULTÁCIÓ KIEMELT TÉMAKÖREI: 
1. A kormányhivatali, fogyasztóvédelmi szervezeti változások 

(2015. április 1.) 
 

2. A szakhatósági rendszer változásai, figyelemmel a ruházati 
és textil termékek forgalmazását végző vállalkozásokra. 

 

3. A termékek jótállására vonatkozó szabályozás elmúlt 
időszakbeli változásai a ruházati, textiltermékeket 
érintően. (termékköri változások, termékszavatosság, 
jogutódlás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a 
jótállási jogok és kötelezettségek alakulása) 

 

4. A távollévők között kötött szerződésekkel (web áruház, 
honlap tartalom) kapcsolatos változások 

 

5. Fogyasztói jogvita rendezése, figyelemmel a hatóság, a 
békéltető testület, és az illetékes bíróság hatáskörére, az 
eljárások irányának lehetőségei 

 

6. Az elmúlt időszak változásaira figyelemmel, a hatósági 
eljárás során alkalmazandó helyes vállalkozói magatartás. 

 
A konzultációs témákat az előadó kb. 30-40 perces előadás 
keretében ismerteti, ehhez kapcsolódnak a résztvevői 
kérdésekre adott válaszok.    
 
A konzultáció vezetője: Dr. Baranyai András jogtanácsos, 
belkereskedelmi szakértő  
 
Rendezvény helyszíne: OKISZ Irodaház (1146 Budapest, 
Thököly út 58-60.) TMTE oktatóterem, IV. emelet 
 
Részvételi díjak, fizetési feltételek, a jelentkezési lap valamint a 
bővebb tájékoztató letölthető a www.tmte.hu oldalról. 
 
Jelentkezési határidő: 2015. június 08. Kérjük, a határidő 
betartását!  

 

 

Tanfolyamok, tréningek 
 

ÚJRA TEXTILTISZTÍTÓ ÉS SZÍNEZŐ KÉPZÉS! 
Kezdés: 2015. május 27. 

 
Tisztelt Cégvezető és Munkatársak! 
 
Szíves figyelmükbe ajánljuk a textiltisztító és színező szakma 
egyetlen, a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület – mint 
regisztrált Felnőttképző Intézmény – által szervezett, az új 
jogszabályoknak megfelelő, államilag elismert, szakmunkás 
bizonyítványt, illetve Europass bizonyítványt is nyújtó képzését 
  

OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező – képzés 
A képzési program nyilvántartási száma 

E-000813/2014/A001 
 

Képzési idő: 640 óra (192 óra elmélet, 448 óra gyakorlat) 
illetve 520 óra*, (192 óra elmélet, 328 óra gyakorlat) 
 

A tanfolyam kezdési időpontja: 
2015. május 27. - 10.00 óra (elmélet) 
 

Elméleti képzés  
Helyszín: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
(TMTE) – 1146 Budapest, Thököly út 58-60. IV. emelet 
 

Az elméleti oktatásra kéthetente kerül sor szerdai napokon, 
alkalmanként 8 tanítási (azaz 45 perces) órában. 
 

Az elméleti képzésre az alábbi modulok szerint kerül sor: 
11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek 
11368-12 Textíliák elő- és utókezelése 
11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek, és 

gépei 
11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei 
11497-12 Foglalkoztatás I. 
11499-12 Foglalkoztatás II. 
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság   
 

A képzések hetente mindig szerdai napon lesznek, az elméleti 
oktatást mindig gyakorlati képzés váltja a következő héten (és 
így tovább). A nyári szünet előtti képzés július 29-ig tart, majd 
szeptember 9-én folytatódik. 
 

http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
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Gyakorlati képzés  
Helyszínek: A gyakorlati képzések helyszíneit az első oktatási 
napon ismertetjük. 
 

A gyakorlati képzésre az alábbi modulok szerint kerül sor: 
11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek 
11368-12 Textíliák elő- és utókezelése 
11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek, és 

gépei 
11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei 
 

*Megfelelő gyakorlati idő (egy éves textiltisztító és/vagy 
textilszínező) szakmai gyakorlat beszámításával 
 

Részvételi feltételek és tudnivalók:  
 

A képzésben való részvétel feltétele: 
- 18. életév betöltése 
- Minimum 8 általános iskolai végzettség, de azoknál, akik az 

1998-99-es tanévben (vagy ezt követően) végezték az 
általános iskola 8. osztályát, azoknál az elvégzett 10. osztály 
a bemeneteli követelmény 

- Munkahelyi foglalkozás-egészségügyi orvostól egy 2015 
évi dátummal kiállított, alkalmasságot bizonyító 
dokumentum  

- A megfelelő gyakorlati idő beszámításához a munkáltatótól 
származó legalább 1 éves szakirányú szakmai 
gyakorlatot igazoló nyilatkozat (jelentkezési laphoz 
csatolva!) 

 

A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum 
másolatát (jelentkezési laphoz mellékelve, vagy személyesen a 
képzés első napján) kérjük biztosítani, a foglalkozás-
egészségügyi alkalmasság orvosi igazolását, a szakmai 
gyakorlatot igazoló dokumentumot legkésőbb 2015. június 
végéig kell leadni! 
 
Részvételi díjak, fizetési feltételek, a vizsgadíj, a jelentkezési lap 
valamint a bővebb tájékoztató letölthető a www.tmte.hu 
oldalról. 
 

Jelentkezési határidő: 2015. május 20. 
 

A képzést minimum 8 fő jelentkezése esetén indítjuk. 

 
* * * 

Ruhaipari minőségellenőrök képzése 
 
A magas színvonalú felsőruházati termékek EU előírások szerinti 
ellenőrzésére fókuszálva, továbbképző tanfolyamot szervez a 
TMTE. Elsősorban a ruházati termékgyártás területén idegenáru 
átvételt, gyártásközi-ellenőrzést és késztermék ellenőrzést 
végző szakemberek számára ajánlott a tanfolyam elvégzése. A 
képzés során a résztvevők újabb elméleti és gyakorlati 
ismereteket szereznek minőségellenőrzési feladatok hatékony 
elvégzéséhez. A képzésen részt vehetnek azok a szakemberek, 
akik legalább egy éves textil-, ill. ruhaipari tevékenységhez 
kapcsolódó gyakorlattal rendelkeznek. A képzés teljes óraszáma 
75 óra, ebből elmélet 25 óra, gyakorlat 50 óra.  
 
A gyakorlati képzés a jelentkezők szakmai igényeihez alakítható. 

A konfekcionáló vállalkozásoktól, több telephelyes varrodáktól 
vagy gyártást kihelyező cégektől várják a jelentkezőket, ahol a 
képzéshez legalább 6-8 fős csoportot lehet kialakítani. Így 
lehetőség van - kellő számú résztvevő esetén - adott 
vállalkozáshoz kihelyezett oktatásra, vagy regionális 
lebonyolítású képzésre. 
 
A képzés főbb témakörei: 

- a termékek alapanyagainak ill. kellékeinek és a 
késztermékeknek külsőképi minőségellenőrzése, 

- a termékek alkatrészeinek, formai kialakításának külsőképi 
minőségellenőrzése, 

- a méretezéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok, 
- a varrástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok, 
- a ragasztással, ill. hegesztéssel kapcsolatos ellenőrzési 

feladatok, 
- a formázással, vasalástechnológiákkal kapcsolatos 

ellenőrzési feladatok, 
- a hibák eredetének megállapítására, ezek javíthatóságának 

eldöntése 
- a címkézés, csomagolás és tárolás ellenőrzése, 
- minőségirányítási-rendszer alkalmazása. 
 
Bővebb információ, jelentkezési lap, a tanfolyam díjával és a 
lebonyolítás részleteivel kapcsolatos tudnivalók a TMTE 
titkárságától (titkarsag@tmte.hu, (1) 201 8782 telefon) 
kérhetők. 

* * * 
 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning 

A modelltervezés alapjára épülő bővített számítógépes 

tematika: 
Vektorgrafikus program kezelése   

Gyártmányrajz és metszetábrák készítése számítógéppel   
Modellezés-szériázás - terítékrajz-készítés (CAD) módszerei  

 

Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari 
szakembereknek, vállalkozásoknak  

 

Részvételi díjak, fizetési feltételek, a jelentkezési lap valamint a 
bővebb tájékoztató letölthető a www.tmte.hu oldalról. 
 

Időpont: 2015. június 19-20., 26-27., július 3-4., 10-11., 
péntek-szombati napok, pénteken 09.00-17.00 óráig, 
szombaton 09-14 óráig. 
 

A tanfolyam indulásához minimum 6 jelentkező és saját laptop 
szükséges.  
 

Helyszín: OKISz Székház, 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
IV. emelet TMTE tárgyaló 

Előadók: Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Szabó 
Orsolya 

 

Jelentkezési határidő: 2015. június 12. 
 

Jelentkezés: Jelentkezési lappal, mely letölthető a 
www.tmte.hu honlapról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. A 
jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni az 
alábbi elérhetőségek egyikére: 1146 Budapest, Thököly út 58-
60. Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu 

 

Személyi és egyéb híreink 
 

A Szellemi örökségünk album újabb tagjai 
 

2015-ben 9 fővel bővül a kimagasló életpályával rendelkező 
textiles szakemberek köre. 
 

Bencze Imre, Dr. Deme Tibor, Feleki László, Groszmann Tibor, 
Ricsóy Béla, Réti Lajosné, Téri Rudolf, Uhrman Györgyné, Zeisel 
István munkásságát örökítjük meg. 
 

* * * 
 

A levéltár felhívása a textilipari cégek múltjával kapcsolatban 
 

Budapest Főváros Levéltára (IV. Főosztály) a megkereste 
egyesületünket, hogy a korábbi hazai textilipari cégek 
iratanyagának bővítéséhez nyújtsunk segítséget. Várnak olyan 
dokumentumokat (iratokat, feljegyzéseket, fényképeket stb.), 
amelyek akár az üzemek működésére, az előállított termékekre, 

akár az ott dolgozók munkájára, mindennapjaikra vonatkozóan 
információkat nyújtanak. A felajánlott dokumentumokat 
ajándékként, vagy letétként fogadják.  
 

Amennyiben tisztelt tagjaink hozzá kívánnak járulni a hazai 
textilipari cégek levéltári iratanyagának bővítéséhez, az alábbi 
elérhetőséget szíveskedjenek keresni: Köcze László 
főosztályvezető, (1) 298-7536 telefon, koczel@bparchiv.hu  
e-mail cím. 

* * * 
Sikeres volt a HORECA textiles képzés 

 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 2015. március 
25-én és április 1-jén „Minden, amit a HORECA szektornak a 
textíliákról tudni érdemes” címmel továbbképző tanfolyamot 
bonyolított le. A „Szállodai, éttermi textilek kiválasztása, 
beszerzése”,  „Szőnyegek, padlószőnyegek és kárpitok 

http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
mailto:koczel@bparchiv.hu
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A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

havonta megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

TMTE 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 

 

 

kiválasztásának, ill. tisztításának lényeges tudnivalói”, „A 
textiltermékek élettartamát befolyásoló, használattal és 
tisztítással kapcsolatos tényezők” képezték az előadások 
témaköreit. A képzések interaktív módon zajlottak, a gyártói 
oldalról és a felhasználói körből jelenlevők, a nagyüzemi 
mosodák képviselője és a szakintézeti résztvevő több 
megközelítésből reagált egy-egy felmerült témára. 
 

* * * 
 

TMTE – CITEVE projekt találkozó   
2015. április 9-10. 

 

Az “Energia megtakarítás a textilipari KKV-nál (SET)” 
projekt ez év tavaszán jutott abba a szakaszba, hogy hét 
magyar textilipari vállalkozás bevonásával megkezdődik a 
kifejlesztett“Energia Megtakarítási és Energiahatékonysági 
Eszközcsomag (továbbiakban SET eszközcsomag)” 
gyakorlati alkalmazása. Ennek érdekében április 9-10-én közös 
projekt-találkozót tartottunk a TMTE székhelyén a bevont 
vállalatokkal és a portugáliai CITEVE (Centro Tecnológico das 
Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal) projektpartner 
képviselőivel, akik a TMTE szakértőit és vállalkozásait segítő 
partnerként vesznek részt ebben a munkaszakaszban. (A 
CITEVE textilipari technológiai központként működik 
Portugáliában, és többek között energiaauditokat is végez a 
vállalkozások számára.)   
 

A SET projekt eddigi eredményeinek megismerése után a hét 
magyar vállalat képviselői feltételes adatokkal kipróbálták az 
SET eszközcsomagot és konzultáltak a próbafuttatás során 
felvetődő kérdésekről. A második napon a CITEVE szakemberei 
meglátogatták az egyik vállalati partnercéget, s segítettek az 
eszközcsomag futtatásában a vállalat valós technológiai és 
energiafelhasználási adataival.   
 

A projekt fő célja, hogy a kifejlesztett és mintegy 50 vállalat 
által tesztelt eszköz internetes felületről elérhető legyen az 
európai textilipari vállalkozások számára, és rendszeres 
használatával (azaz az adatok évenkénti feltöltésével és 
értékelésével) a textilipari KKV-k valós képet kapjanak 
energiafelhasználási jellemzőikről. A rendszer használata 
segítséget nyújt az energiahatékonyságot növelő vállalati 
intézkedések meghozatalához is, és összehasonlítást tesz 
lehetővé a “legjobb gyakorlatok” módszertana alapján. 
 

A SET projekt kapcsolattartói a TMTE-ben: Lakatosné Győri 
Katalin projektmenedzser, Ecker Gabriella program koordinátor  
(tel: (1) 201 8782), Szabó Rudolf projekt szakértő  
(tel: (30) 924 5612) 
 

Kapcsolódó linkek: 
Részletek: www.tmte.hu; www.euratex.eu/set; 

http://euratex.eu/pages/energymade-to-measure/ 

Energy Made to Measure (EM2M) campaign: www.euratex.eu/em2m 
 

* * * 
 

INTERCOLOR – BUDAPEST 
2015. november 23. 

 
A TMTE a magyar design- és divatipar meghatározó kormányzati 
intézményeivel - Design Terminállal és a Magyar Formatervezési 
Tanáccsal - együttműködve az Intercolor Nemzetközi 
Színbizottság ülésének alkalmából,  
 

INTERCOLOR – SZÍNTŐL A KERESKEDELEMIG 
 

elnevezéssel Nemzetközi Konferenciát és Szakmai Találkozót 
szervez Budapesten, 2015. november 23-án.  
 

Mint Önök előtt is ismeretes az Intercolor Nemzetközi 
Színbizottság határozza meg két évvel, az adott szezon előtt a 
textil/ruházati színeket, utalással a lakástextil és egyéb 
kiegészítők színeire is. 
A megrendezésre kerülő INTERCOLOR ülés és szakmai 
rendezvény kiemelt eseménye lesz az Intercolor Encounters, 
amely újdonságként - a szakma számára (tervezők, gyártók, 
sajtó előtt) - nyitott fórumon mutatkozik be.  
 

A konferencia célja:  
 a hazai kreatív ipar ösztönzése 
 szezonális színtrendek szerepének bemutatása a 

márkaépítésnél és kollekciófejlesztésnél  
 gyártó és a tervező szakemberek együttműködésének 

fejlesztése 
 

A november 23-i programon délelőtt az INTERCOLOR 
tagországok képviselői beszámolót tartanak gazdag képanyaggal 
az elkövetkezendő szín, alapanyag és formatrendekről, ezeknek 
az inspirációs forrásairól, bemutatják színkultúrájukat, jövőt 
illető design elképzeléseiket, amely minden szakmai 
résztvevőnek előremutatást jelent a saját kollekciójának 
megtervezésénél, majd zárt ülés keretében kialakítják a 2017-
18 őszi-téli színtrendet.  
 

Az INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottság tagországai a 
következők:  
FINNORSZÁG - ICfin Ry, FRANCIAORSZÁG - Comité Francais de 
la Couleur – CFC, JAPÁN - Japan Fashion Color Association – 
JAFCA, KÍNA - China Fashion & Color Association – CFCA, DÉL - 
KOREA - Korea Color & Fashion Trend Center – CFT, 
MAGYARORSZÁG - Bajczár Trend & Design – BT, NAGY 
BRITANNIA - British Textile Colour Group – BTCG, 
NÉMETORSZÁG - Deutsches Mode Institut – DMI, 
OLASZORSZÁG - Italian Color Insight, PORTUGÁLIA - ANIVEC / 
APIV, SPANYOLORSZÁG - Escola Superior de Disseny – ESDI, 
SVÁJC - Swiss Textile Federation, THAIFÖLD - Thailand Institute 
of Fashion Research – inFASH, TÖRÖKORSZÁG - 34Color.IST, 
USA – CEW, mint új belépő! 
 
A konferencia folytatásaként neves hazai és külföldi (pl.: SFW-
Serbian Fashion Week vezetősége) szakmai előadók 
tolmácsolásában bepillantást nyerhetünk sikereikbe, terveikbe, 

melyek a hazai design- és kézműves ipar/szakma résztvevőinek 
példaértékűek és inspirálóak lehetnek. 
  
Jelentkezés: Kérjük, hogy a konferencián való részvételi 
szándékukat a weboldalról letölthető „előzetes jelentkezési lap” 
visszaküldésével (e-mail, fax, posta) jelezzék.  
 
A részletes szakmai programról a TMTE weboldalán – 
www.tmte.hu – folyamatosan tájékoztatjuk a kedves 
érdeklődőket. 
 

Kérjük, rendezze 2015 évi tagsági díját! 
 

Amennyiben ezt még nem tette meg, illetve tagdíjhátraléka 
van, kérjük, mielőbb szíveskedjen rendezni.  
Csekk igényelhető a TMTE Titkárságán, de a tagdíj a feladó 
nevének és a tagsági évszám megjelölésével átutalható a 
következő bankszámlára: 
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000 
 

Az esedékes tagdíj összege 2015-ben:  
 Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 6.000,- Ft/év  
 Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, GYED, főiskolai/egyetemi 

hallgató): 4.000,- Ft/év  
 Egyéni adomány ajánlott összege: 10.000.- Ft/év  
A jogi és pártolói tagság összege szerződésben rögzített 
megállapodás alapján fizetendő.  
 

Egyéni tagsági ügyekben a TMTE Titkárságán kapcsolattartó: 

Szigetvári Eszter, tel: 36 1 201 8782; titkarsag@tmte.hu 

 

Vezetőségi ülések május-július 

 
Intéző Bizottsági ülés: június 2. 16.00 óra 
 

Ipargazdasági Szakosztályi ülés: június 9. 16.00 óra 
 

Textilvegyész és Kolorista szakosztályi ülés: június 10. 15.00 
óra, Szamos Cukrászda – 1126 Budapest, Böszörményi út 46. 
 

Magyar Textiltechnika Szerkesztőbizottsági ülés: július 2. 
16.00 óra 

 

http://www.tmte.hu/
http://www.euratex.eu/set
http://euratex.eu/pages/energymade-to-measure/
http://www.euratex.eu/em2m
http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu


  1 

Aktuális hírek 
 

Energiacsökkentés a textilipari KKV-knál 
Save Energy in Textile SMEs (SET) 

 
 
 
 

 
Tájékoztató a SET projekt budapesti üléséről 

2015. március 9-10. 
 
Mint arról többször hírt adtunk a TMTE Híradóban és a honlapon 
is, Egyesületünk konzorciumi partnerként részt vesz hét európai 
ország (B, DE, IT, PT, HU, CZ, RO) rangos szakmai 
szervezeteivel együttműködve a Save Energy in Textile SMEs 
- Energiacsökkentés a textilipari KKV-knál (továbbiakban 
SET) c. projektben. A nemzetközi projekt az Intelligens Energia 

– Európa (IEE) pályázati kiírás feltételei szerint valósul meg, fő 
koordinátora az Euratex (European Apparel and Textile 
Confederation). 
 
A 30 hónapos futamidejű fejlesztési munka fő célja az európai 
textilipari KKV-k energia felhasználásának (technológiai, fűtési, 
üzemeltetési, stb.) komplex módon való csökkentése.  
 
A projektpartnerek az előzetesen kidolgozott projektterv alapján 
Energia Megtakarítási és Hatékonysági Eszközcsomagot (SET) 
fejlesztenek ki, és azt elterjesztik az európai textilipari KKV-k 
széles körében: 
 50 (ebből 7 magyar) textilipari vállalkozással együttműködve 

történik a rendszer kialakítása nemzetközi szakértői 
asszisztencia biztosításával,  

 100 cégnél (ebből 12 magyar) történik a rendszer betanítása 
a kifejlesztett tananyaggal workshop keretében.  

 További 350 európai textilipari cégnél az energia 
megtakarítás lehetőségének feltárása a feladat.  

 
A nemzetközi konzorcium a projekt előrehaladásáról és 
eredményeiről folyamatosan  tájékoztatja az érintetteket és 
érdekelteket nemzeti és európai szinten egyaránt.  
 
A SET projekt megvalósításának fontos mérföldköve volt a 2015. 
március 9-10-én Budapesten megtartott projektértekezlet, 
amelyen a hét partnerország 15 szakembere és a projektet 
felügyelő 3 fős bizottság tagjai vettek részt.  
 
Az első napon a résztvevők áttekintették a munkacsomagok 
aktuális feladatait, és részletesen megvitatták a véglegesítés 
előtt álló SET eszközcsomag műszaki tartalmával kapcsolatos 
kérdéseket.  
 
A különböző textilüzemekben az eltérő technológiák és gyártott 
termékek nagy különbözőségének ellenére is az 
energiafelhasználásban számos közös vonás van (elektromos 
hajtás, anyagok hőkezelése, szárítás, sűrített levegő használata, 
klimatizálás, tisztítás, világítás, fűtés, esetleg megújuló energiák 
(napkollektor, napelem, stb.) használata. 
 
 

Az excel formátumban kifejlesztett eszköz lehetőséget ad a 
vállalkozások energiafelhasználásának többszintű elemzésére: a 
fogyasztás és termelés éves adatai alapján, a havi adatok 
részletes bontása alapján az alkalmazott technológiától függően, 
továbbá a fejlesztés része az energiafelhasználás kimutatása 
géptípusokra épülő elektromos és termikus modell alapján.  
 
A legnagyobb szakmai kihívást az okozza, hogy hogyan lehet a 
textilipari vállalkozások számára olyan, felhasználó-barát 
komplex módszertani segédletet kidolgozni, amelynek 
alkalmazásával a vállalkozások cégre szabott, technológia 
specifikus információkhoz juthatnak az energiafelhasználási 
jellemzőikről és az energia megtakarítási lehetőségekről.  
 
A második napon a SET partnerek bemutatták az SET 
eszközcsomagot és a SET projekt eddigi eredményeit a projektet 

felügyelő szakembereknek. A felügyelő bizottság (FB) szakmai 
véleménye és javaslatai fontosak a projekteredményének 
szemszögéből, mert az FB tagok maguk is szakmai 
kompetenciával rendelkező szervezetek (VDMA/Német 
textilgépgyártók szövetsége, ACIMIT/Olasz textilgépgyártók 
szövetsége, BAATPE/Bulgária textil- és ruhaipari szakmai 
szövetsége) képviselői és érdekeltek az európai textilipar  
energiahatékonyságának növelésében. 
 
A projekt keretében kidolgozásra és tesztelésre kerülő 
energiahatékonysági eszközcsomag hosszú távon alkalmazható 
önfejlesztő módszert jelent a vállalkozások számára. A valós 
adatok és információk feltöltésével évente összehasonlítható 
formában nyomon lehet követni a vállalkozás 
energiafelhasználását, lehetővé válik az energiahatékonyság 
nemzetközi szintű „benchmark” elemzése és az energia 
megtakarítási lehetőségek feltárása és megvalósítása.  
 
A projekt következő szakaszában minden partnerországban, így 
Magyarországon is megkezdődik az energiahatékonysági 
eszközcsomag alkalmazása a kiválasztott KKV-k aktív 
közreműködésével. Ebben a három-négy hónapos 
munkaszakaszban hét kiválasztott hazai textilipari vállalkozás 
vesz részt és kap nemzetközi szakértői segítséget az adatok 
feltöltéséhez, elemzéséhez, a mérések elvégzéséhez.  
 
A munkát a TMTE projekt-team koordinálja, együttműködve a 
bevont vállalati szakemberekkel. Megszervezik az üzemi 
feladatok előkészítését, tanácsadással, konzultációval segítik az 
adatgyűjtést és az üzemi méréseket, értékelik a módszertan és 
a benchmarking eredmények tapasztalatait. A nemzetközi 
konzorcium számít a bevont vállalkozások együttműködésére az 
alkalmazási tapasztalatok közreadásában és a készülő 
kommunikációs anyagok terjesztésében a projekt teljes 
lezárásáig.  
 
A SET projekttel kapcsolatban az érdeklődők további 
információkat találnak a www.tmte.hu honlapon, és kapcsolatba 
léphetnek Ecker Gabriella projektmenedzserrel (tel: + 36 1 201 
8782) és Szabó Rudolf projekt szakértővel (tel: + 36 30 924 
5612) 

 

S Z J A   1 % 
 

A TMTE munkája értékelésének fontos fokmérője az állampolgárok 1%-os SZJA felajánlása. Bízunk abban, hogy tagjaink és a 
szakmában dolgozók elismerik szervezetünk erőfeszítéseit és támogatják szakmai céljainkat.  
 

Kérjük, hogy a 2014. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.  
 

Adószámunk: 19815950-2-42 
 

Köszönettel: 
 

a TMTE Vezetősége 

http://www.tmte.hu/
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Energy Made-to-Measure kampány és a SET projekt 
szerepe 

 
 

 
 
Az EURATEX, mint az európai textil- és ruhaipar szövetsége és 
több Európai Unió által társfinanszírozott fejlesztési projekt 
koordinátora, aktív kommunikációval segíti elő a megvalósított 
projektek szinergiahatásának növelését.  
 

2014-ben, EURATEX együttműködve szakmai szervezetek széles 
körével Európában elindította az Energy Made-to-Measure 
kampányt (EM2M), melynek célja, hogy a vállalatok, 
különösen a kis- és középvállalkozások, megismerjék az 
energiahatékonyság terén a legjobb gyakorlatokat, a fejlesztési 
projektek eredményeit, továbbá megfelelő információk 
ismeretében hozzanak döntéseket az energiafelhasználás 
csökkentésére.  
 

Az EM2M kampány támogatja az ARTISAN, a SESEC és a SET 
rövid néven futó nemzetközi projektek eredményeinek 
közvetítését az európai textilipari KKV-k felé, lehetővé teszi az 
energiahatékonysági kezdeményezések és a projektekben 
született megoldások, eredmények megismerését és 
hasznosítását. 
 

Mindhárom projekt közös célja az energiahatékonyság növelése 
az európai textil- és ruhaipari gyártás területén és mindhárom 
hozzájárul a vállalkozások energiaszemléletének formálásához, 
segíti az energiafogyasztási szokások elemzését, az 

energiafelhasználás ésszerűsítését és magtakarítások elérését a 
termelési folyamatoknál.  
 

Eddig több mint 20 nyilvános rendezvényt tartottak 8 európai 
országban mintegy 500 szakember részvételével, amelyen 
megvitatták az energia- és költségcsökkentő lehetőségeket a 
hatékonyabb, fenntartható gyártás érdekében. 
 

A kampány 2015-ben tovább fog erősödni, annak is 
köszönhetően, hogy az EURATEX a német textilgépgyártók 
szövetségével (VDMA) a Blue Competence kezdeményezés 
támogatására, az olasz textilgépgyártók szövetségével (ACIMIT) 
pedig a fenntartható technológiák témájú projekt 
eredményeinek terjesztésére külön együttműködési 
megállapodást írt alá, ezzel is ösztönözve a két vezető 
szövetséget, hogy egyesítsék erőiket, és hasznosítsák egymás 
eredményeit minden érintett területen, pl. technológiák, know-
how, kommunikáció. Az együttműködő szövetségek közös 
akciókat szerveznek az európai textil- és ruhaipari vállalatok 
érdekében, amelyre a közelgő két szakmai vásár (TECHTEXTIL / 
Texprocess Frankfurt, május; ITMA Miláno, november) is jó 
alkalmat ad. 
 

A SET projekt keretében is folytatódik az EM2M kampány. 2016. 
első félévéig a hét partner országban közel egységes 
tematikával, külföldi és hazai előadók közreműködésével 
félnapos szakmai nap kerül majd megszervezésre. A 
magyarországi programot a TMTE rendezi. 
 

Az EM2M honlap magyar/angol nyelvű felületén 
(http://www.em2m.eu/hu) többek között máris hozzáférhetők 
- a SET projekt dokumentumai, 
- a SESEC által létrehozott speciálisan ruhaipari gyártási 

folyamatokra kifejlesztett önértékelési eszköz.  
- a SESEC projektben kifejlesztett, speciális témaköröket felölelő 
tréningmodulok. 
 

Hamarosan elérhető lesz a SET által létrehozott speciálisan 
textilipari gyártási folyamatokra kifejlesztett önértékelési 
eszköz is.  
 

Kapcsolódó linkek:  
Energy Made to Measure (EM2M) campaign: 
http://www.em2m.eu/ 
Blue Competence initiative: 
http://machines-for-textiles.com/innovations/blue-competence 
Sustainable Technologies project: 
http://www.acimit.it/pub/E-sustainable.htm 
 

Sikeres szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező 
tréning 
 

A TMTE 2015. február 6. és március 6. között újra megtartotta 
Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréningjét. A 6 
fő résztvevő megismerte a modellszerkesztés alapját és 
gyakorlatot szerezett a különböző alapszabásminták 
kialakításában. Így képessé váltak egyedi méretű női vagy 
férfiruhák szabásmintáinak kialakítására, különböző méretekben 
történő elkészítésére, divatrajzok vagy fotók alapján. A tréning 

eredményességéről pozitívan nyilatkoztak a hallgatók. 
Az Egyesület megfelelő számú érdeklődő esetén a tréninget 
2015. júniusában újraindítja. 
 

Felhívás a Szellemi örökségünk album bővítésére  
 

Egyesületünk 2008-ban - a TMTE fennállásának 60. évfordulóján 
- a megbecsülés és elismerés szándékával „Szellemi 
örökségünk” emlékalbumot hozott létre. Ebben azoknak a 
tagtársainknak kívántunk és kívánunk egy-egy megemlékező 
oldalt létrehozni, akik a textil-, textilruházati- és textiltisztító-
ipar kutatási, fejlesztési, oktatói, ipar- és vállalatirányítási 
területein kimagasló eredményeket értek el és a szakmai 
közéletben is elismert életpályát mondhatnak magukénak.  
Kérjük Tagtársainkat, járuljanak hozzá javaslataikkal az 
emlékalbum folyamatos bővítéséhez. Az ehhez szükséges 
szakmai életrajzokat és fényképeket a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület titkárságára (1146 Bp., Thököly út 58-
60.) ill. a titkarsag@tmte.hu e-mail címre várjuk, legkésőbb 
2015. április végéig.  
 

65 éve alapították a Than Technikumot 
 

A budapesti Than Károly Könnyűipari Vegyészeti Technikumban 
végzett sok egykori kolléga, innen indult számos elismerésre 
méltó ipari szakember és vezető, továbbá tanár, kutató 
életpályája. Igaz csak 1955-től vette fel Than Károly nevét a 
nagyhírű középfokú könnyűipari oktatási intézmény, azonban 
már az 1950-51-es tanévtől folyt a tanítás.  
Sajnálatos módon 2002-ben elkezdődött a könnyűipari szakmai 
oktatás leépítése, majd itt is teljesen megszűnt a különböző 
szintű – korábban jellemző – könnyűipari szakképzés. Jelenleg 
Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola néven működik a Budapest, II., Lajos u. 1-5. sz. alatt 
működő intézmény.  
Az iskola honlapján a tisztelt tanári kar bemutatása mellett több 
olyan, egykor itt tanuló és később komoly karriert elérő 
iskolatársunk portréja is egyértelműen helyet kaphatna. 
Legalább így emlékezzünk az alma materre. 

 

Rendezvények 
 

„Minden, amit a HORECA szektornak a textíliákról tudni 
érdemes”  

Előadás és konzultáció 2 lépésben 
 

A szálloda és a vendéglátás területén az egyik meghatározó 
költségtényező az enteriőrhöz és a szolgáltatásokhoz (szállás, 
étkezés, wellness, fürdő) kapcsolódó különféle textiltermékek 
(árnyékolók, szőnyegek, padlószőnyegek, kárpitok, ágyneműk, 
törülközők, köntösök, asztalneműk stb.) beszerzése, valamint 
használatuk során, azok mosása, tisztítása. 
 

A vendégekért folytatott kiélezett piaci ár- és kínálati 
versenyben, a HORECA szektorban is egyre nagyobb hangsúly 
helyeződik a szolgáltatások minőségére. Ugyanakkor a 

magasabb minőség általában nagyobb költségekkel is jár. 
 

Hogyan válasszunk textíliát? Biztos, hogy az olcsó az 
olcsóbb és a drága a drágább? Mennyi az elvárható 
élettartama és ténylegesen mennyit bír ki az általunk 
választott textilnemű? Hogyan hosszabbíthatjuk meg 
élettartamát? 
 

Két alkalomból álló rendezvény abban ad iránymutatást, hogy 
egy jó alapanyag kiválasztással és a használat során az 
alkalmazottak részéről elvárható tudatos odafigyeléssel, hogyan 
növelhető a textíliák élettartama, hogyan csökkenthetők a 
költségek és a tisztításukkal kapcsolatos problémák, 
reklamációk.  

http://www.em2m.eu/hu
http://www.em2m.eu/
http://machines-for-textiles.com/innovations/blue-competence
http://www.acimit.it/pub/E-sustainable.htm
mailto:titkarsag@tmte.hu
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PROGRAM: 
 „1. LÉPÉS” - 2015. március 25.: Szállodai, éttermi 

textilek, enteriőrök kiválasztása, beszerzése, tisztítása 
 „2. LÉPÉS” - 2015. április 1.: Best practice / Szállodai, 

éttermi textilek élettartamának meghosszabbítására 
 

Jelentkezés: A részletes programleírás és a jelentkezési lap 
letölthető a www.tmte.hu honlapon. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2015. március 24-ig a 
következő címre visszaküldeni: TMTE Titkárság 1146 Budapest, 
Thököly út 58-60., Tel/fax: (1) 201 8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu 
 

* * * 
4. Kamarai Szakmai Nap 

2015. április 15. szerda 
ELŐZETES PROGRAM  

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozat 
XVIII. Ruha-, Textil-, Bőripari Osztály, az Ipari Tagozat I. Textil- 
és Ruhaipari Szakmai Osztállyal és a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesülettel együttműködve szervezi a 4. Kamarai 
Szakmai napot, melynek témája 
 

RAGASZTÓK-RAGASZTÁSI ELJÁRÁSOK, RAGASZTÁS 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI, TEXTIL NYOMTATÁS TITKAI 

 

A rendezvényre valamennyi érdeklődő kamarai és egyesületi 
szakembert és vállalkozást meghívunk és várunk.  
A rendezvény helyszíne: BKIK Székház, 1011 Budapest, 
Krisztina körút 99. VI. emelet, Baross terem 
 

Program tervezet 
 

14.30 - 15.00 Regisztráció  
15.00 - 15:10 Megnyitó  

Dr. Medgyessy Ildikó – BKIK Ipari Tagozat I. 

Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztály elnök 
  Tóth Erika - BKIK Kézműipari Tagozat XVIII. 

Osztály elnök  
15.10 - 15.30 Ragasztástechnológia alkalmazása ruházati 

termékeken 
Estu Klára ruhaipari szakértő 

15.30 - 15.50 Bevasalható közélések típusai és beszerzési 
lehetősége 

 Molnár Ferenc cégvezető, Top-Textil Kft. 
15.50 - 16.10 A Julius K-9 Kft. bemutatkozása 
 Adams Éva, munkatárs  
16.20 - 16.40 Digitális és hagyományos emblémázás 

textil és bőrfelületekre 
 Dimitrievits Iván, Plastiprint Kft.  
16:40 - 17:00 Beszámoló az egri Viseletkonferenciáról  
 Tóth Erika, BKIK Kézműipari Tagozat XVIII. 

Osztály elnök 
Büfé 
 

A rendezvény alatt a Jelky András Művészeti SzKI. és a 
Modell Divatiskola tanulóinak munkái láthatók. 
 

Regisztráció:  

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  
A végleges program és a jelentkezési lap március 25-től letölthető a 
www.tmte.hu és a www.bkik.hu honlapról is. A jelentkezési lapot 
kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a TMTE Titkárságra, Tel/Fax: 
(1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu  

Jelentkezési határidő: 2015. április 13. 12:00 óra 
 

* * * 
IV. Határmenti Kapcsolatépítő program 

divatszakembereknek  
Serbia Fashion Week - Novi Sad (Újvidék) 

2015. április 24-25.  
 

 T Á J É K O Z T A T Ó  
 

A BKIK I. Osztály Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztály és a 
TMTE 2015. április 24-25-én (péntek-szombat) kétnapos 
kapcsolatépítő programot szervez az újvidéki Serbia Fashion 
Week-re (SFW). Az SFW nemzetközi marketing kapcsolatainak 
köszönhetően az utóbbi 10 évben a közép-európai régió 
nemzetközileg elismert divat-fórumává nőtte ki magát. Az SFW 
elnöke, Svetlana Horvat asszony 2014. évi budapesti látogatása 
során előadásában már bemutatta a földrajzi közelségből eredő 
azon megjelenési lehetőségeket, melyek a fiatal magyar 

divattervezők és a kollekciófejlesztéssel foglalkozó vállalkozások 
nemzetközi üzleti sikereit is segíthetik.  
 

Az áprilisi, kétnapos program célja az SFW meglátogatása és az 
együttműködési lehetőségek jobb megismerése, valamint a 
Serbia Fashion Week (SFW) által meghirdetett, európai 
divattervezői pályázat (European Fashion Design Talent 
Competition - EFTDC) eredményének megismerése. 
 

Program tervezet 
 

1. nap – április 24. péntek  
Utazás személygépkocsival (telekocsi akció),  
kb. 12 óra érkezés Novi Sadra (helyi idő), szállás elfoglalása, 
Találkozó a Vajdasági Tartomány elnökével, Pásztor Istvánnal 
Ebéd (helyi étteremben), 
 

15.00 – 22.00 óra   
Szakmai program a Serbia Fashion Week keretében:  
Helyszín: MASTER CENTER – Kongresszusi Központ  
Cím: 11 Hajduk Veljkova, Novi Sad 
15.00 - Kerek-asztal előadás: Mr. Philippe Angelotti (How to 
communicate in order to create a successful brand, - Sikeres 
márkakommunikáció) 
17.00 - Showroom és Pop up Store megnyitó   
18.00 - Nemzetközi tervezői kollekciók bemutatása 4 blokkban  
22.00 - Serbian Fashion Week – hivatalos FOGADÁS 
 

2. nap – április 25. szombat  
Reggeli a szállodában 
Délelőtt: Találkozó Novi Sad város gazdasági miniszterével Mr. 
Secujski Goran úrral, rövid tájékoztatás a Vajdaság gazdasági 
helyzetéről, a határ menti együttműködés feltételeiről, 
lehetőségeiről. Rövid városnézés, majd ebéd (helyi étteremben). 
Hazautazás érkezés a kora esti órákban Budapestre. 
 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, INFORMÁCIÓK:  
A részvételi irányár: 35.000,- Ft/fő +ÁFA, magában foglalja az 1 
éjszakai szállást, reggelit, 2 ebédet, a SFW belépőjét és a 
részvételt a hivatalos fogadáson, valamint szervezési költséget.  
 

UTAZÁS: egyénileg személyautóval, a TMTE telekocsi 
szervezését igény szerint koordinálja 
SZÁLLÁS: 1 éjszaka 3*-os szállodában reggelivel 
Kérjük, költőpénzről igény szerint mindenki gondoskodjon.  
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. április 10. 
Kérjük, részvételi szándékáról értesítse a TMTE Titkárságát e-
mailben vagy telefonon, a jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu 
honlapról.  
 

Várjuk a vajdasági szerb-magyar szakmai kapcsolatok 
bővítésében érdekelt tervezők, gyártó cégek és együttműködést 
kereső partnerek jelentkezését!  
 

* * * 
TECHTEXTIL ÉS TEXPROCESS 

- EGY IDŐBEN, NÉGY NAPON ÁT - 
Nemzetközi Műszaki Textil- és Ruhaipari szakkiállítás 

Frankfurtban 
 

A 2015. május 4-7. között tartandó két kiállítás a műszaki és 
nemszőtt textíliák, illetve a ruha-és textilipari teljes feldolgozási 
folyamat nemzetközi nagysikerű közös szakvására. 
 

Techtextil kiállítás 
1300 kiállító, 48 országból, több mint 25.000 látogató a 
legnagyobb műszaki textilt és nemszőtt textíliát 
bemutató ipari fórumon. Ez több mint „egy kiállítás”, 
lehetőség és egyben megoldás gyártóknak, 
forgalmazóknak, fejlesztőknek, kereskedőknek és a 
textil- illetve ruhaipari piac további résztvevőinek, hogy 
átfogó ismereti anyagukat bemutassák, átadják 
egymásnak. 
 

- Innovative Apparel Show részeként megismerhetjük a 
legfrissebb technológiai fejlesztéseket alapanyagokra és 
késztermékekre vonatkozóan, egyetemek, ruha- és textilipari 
szakintézmények munkáinak bemutatkozásával 

- 11 szakmai termékcsoportot mutat be részletesen, a 
fejlesztés, a tervezés, a technológia, a szálasanyagok és szőtt 
termékek, a nemszőtt textíliák, illetve a bevonatos anyagok, 
kompozitok, kikészítések és funkcionális termék alapanyagok 
területéről 

http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
http://www.bkik.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
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A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

havonta megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

TMTE 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 

 

 

- 12 felhasználási terület: mezőgazdaság, építőipar, ruhaipar, 
geotechnológia, lakberendezés, ipar, csomagolástechnológia, 
környezetbarát technológiák, védőeszköz felhasználás, 
egészségügy, mobilitás, és sportszergyártás részére 

 

Texprocess kiállítás 
A textilalapú és más hajlékony anyagok feldolgozásának 
vezető vására a legmodernebb technológiákat mutatja be 
a tervezés, a szabás, a varrás, a hegesztés, a hímzés, a 
kikészítés valamint az informatikai és logisztikai 
megoldások terén. Idén a kiállítás egyik fontos 
irányvonalát a szabászati CAD/CAM megoldások 
bemutatói adják a piacvezető cégek közreműködésével. 
 

UTAZÁSI AJÁNLAT: 2015. május 4-7. (hétfő – csütörtök) - 
4 nap 3 éjszaka 
A TMTE utazási és szolgáltatási ajánlata kétféle konstrukcióban: 
- utazás egyénileg (repülő v. személygépkocsi), 

szálláslehetőség Frankfurt elővárosában 
- utazás 8-fős kisbusszal, üzemlátogatással a LIBA 

textilgépgyártó vállalatnál 
 

Jelentkezés: A részletes utazási tájékoztatók letölthetők és 
megtekinthetők a www.tmte.hu honlapon. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát a jelentkezési lap visszaküldésével 
(e-mail, fax, posta), legkésőbb 2015. április 3.-ig jelezze. További 
infó: szemeredy@tmte.hu., Tel/Fax: (1) 201-8782 
 

* * * 
INTERCOLOR 2015 - BUDAPEST 

 

A TMTE a magyar design- és divatipar meghatározó kormányzati 
intézményeivel – a Design Terminállal és a Magyar 
Formatervezési Tanáccsal - együttműködve az INTERCOLOR 

Nemzetközi Színbizottság ülésének alkalmából, INTERCOLOR – 
SZÍNTŐL A KERESKEDELEMIG elnevezéssel, nemzetközi 
konferenciát és szakmai találkozót szervez a Design Terminal-
ban, 2015. november 23-24-én.  
 

A design- és divatipar vállalkozásai szemszögéből kiemelten 
fontos esemény az  
INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottság ülése, amely az 
aktuális szezon előtt két évvel összeállítja a nemzetközi 
színkártyát, tervezők, gyártók és kereskedők részére, akik 
szezonális megosztás szerint alkalmazhatják munkájukban a 
színtrendet. 
 

November 23.: 
A nyitónapon az INTERCOLOR tagországok képviselői rövid 
előadások formájában bemutatják színkultúrájukat, jövőt 
illető design elképzeléseiket, majd zárt ülés keretében 
alakítják ki a 2017-18 őszi-téli színtrendet.  
A konferencia folytatásaként neves hazai és külföldi (pl.: 
SFW-Serbia Fashion Week vezetősége) szakmai előadók 
tolmácsolásában bepillantást nyerhetünk sikereikbe, 
terveikbe, melyek a hazai design- és kézműves ipar/szakma 
résztvevőinek példaértékűek és inspirálóak lehetnek.  

 

November 24.: 
Kapcsolódó szakmai rendezvényként másnap fórumot 
biztosítunk tehetséges, fiatal, magyar tervező szakemberek 
bemutatkozására a konferencia résztvevői előtt, akik a 
magyar textil- és ruhaipar, képzőművészet, ipari termék- és 
formatervező, grafikus szakmák képviselői. 
 

Későbbiekben, részletesen is tájékoztatjuk Önöket az 
INTERCOLOR 2015 – BUDAPEST rendezvény programjáról. 

 

Személyi és egyéb híreink 
 

Lázár Károly Magyar Gazdaságért Díjban részesült 
 

Március 15. alkalmából a nemzetgazdasági miniszter magas 
kitüntetésben részesítette egyesületünk intéző bizottságának 
tagját, a Magyar Textiltechnika folyóirat felelős szerkesztőjét. A 
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület felterjesztésére, a 
hazai gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató 
tevékenység, ill. életmű elismeréséért Magyar Gazdaságért 
Díjban részesült Lázár Károly ny. műszaki igazgató, 
mérnökszakértő. Közismerten számos szakkönyv, jegyzet írója, 
társszerzője. Nagyszámú publikációja jelent és jelenik meg bel- 
és külföldi szakfolyóiratokban, konferenciák, kongresszusok 
rendszeres előadója, az egyesület által szervezett felnőttképzési 
szaktanfolyamok oktatója. 
A méltóan kiérdemelt elismeréshez tisztelettel gratulálunk és 
további eredményes éveket kívánunk. 
 

Rusznák István emeritusz professzor 95 éves 
 

A Kossuth-díjas, ma is aktív műegyetemi emeritusz professzor, 
a kémiai tudományok doktora neve egybecseng a nemzetközileg 
is kiemelkedő textil- és papíripari cellulózkémiai kutatásokkal, a 
könnyűipari vegyészmérnökképzéssel.  1971-1990 között a 
Budapesti Műszaki Egyetem Szerveskémia Technológia 
Tanszékének tanszékvezető professzora volt.  
Ötszáznyi publikáció, nagyszámú könyv és jegyzet fűződik 
Rusznák professzor nevéhez. Saját és szerzőtársaival készített 
munkáinak nagy részét külföldön is kiadták. Előadásai – 
amelyeket hazai és külföldi egyetemeken, nemzetközi 
kongresszuson tartott – megszámlálhatatlanok, fáradhatatlanul 
vett részt a szakmai életben.  
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület alapító tagja. 
1974-től 1985-ig volt a TMTE elnöke, 1990-ig pedig tiszteletbeli 
társelnöke. A Kolorista Egyesületek Nemzetközi Szövetségének 
elnöke, majd alelnöke is volt hosszú évekig. Arany-, gyémánt- 
és vasdiplomás, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Soproni 
Egyetem díszdoktora.  
2015. február 5-én köszöntötték Budapesti Műszaki Egyetem 
Szerveskémia Technológia Tanszékén, ahol átadásra került 
Tömpe Péter tollából „Rusznák István – Palatáblától az okos 
telefonig” nívós kiadványa is. 
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Professzor Urat 95. 
születésnapján, jó egészséget kívánva, a keze alatt diplomázott 
mérnökök és a többi hazai textilszakember, a TMTE vezetősége 
és tagsága nevében! 

 

Kérjük, rendezze 2015 évi tagsági díját! 
 

Amennyiben ezt még nem tette meg, illetve tagdíjhátraléka 
van, kérjük, mielőbb szíveskedjen rendezni.  
Csekk igényelhető a TMTE Titkárságán, de a tagdíj a feladó 
nevének és a tagsági évszám megjelölésével átutalható a 
következő bankszámlára: 
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000 
 

Az esedékes tagdíj összege 2015-ben:  
 Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 6.000,- Ft/év  
 Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, GYED, főiskolai/egyetemi 

hallgató): 4.000,- Ft/év  
 Egyéni adomány ajánlott összege: 10.000.- Ft/év  
A jogi és pártolói tagság összege szerződésben rögzített 
megállapodás alapján fizetendő.  
 

Egyéni tagsági ügyekben a TMTE Titkárságán kapcsolattartó: 

Szigetvári Eszter, tel: 36 1 201 8782; titkarsag@tmte.hu 

 

Vezetőségi ülések március- április 
 
Ipartörténeti és Hagyományvédő Szakosztályi program: 
március 25. 15.00 óra 
Előadás: A kalapgyártás története – Kalapot a fejre! 

Előadás és film a gyártás technológiájáról 
Előadó: Dr. Nagy László - a kalapgyár volt igazgatója 
Ipargazdasági Szakosztályi ülés: március 26. 16.00 óra 
Magyar Textiltechnika Szerkesztőbizottsági ülés: április 2.  
16.00 óra 

Textilvegyész és Kolorista szakosztályi ülés: április 15. 16.00 
óra, Orbán Istvánné dr. lakásán 
Intéző Bizottsági ülés: április 22. 16.00 óra 

 

http://www.tmte.hu/
mailto:szemeredy@tmte.hu
mailto:titkarsag@tmte.hu

